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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 12تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، 
إال اهلل، وحده ال  من يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

صحبه وسلم تسليما صىل اهلل عليه وىلع آهل و-رشيك هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 
 :أما بعد -كثريا

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه 
 .لة يف انلاروسلم، ورش األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

 ]مراجعة اعمة ألنواع الفعل[

كنا انتهينا يف ادلرس املايض إىل بيان أنواع الفعل، وقلنا إن منه ماض، ومضارع، وأمر، 
وبيّنا عالمات اإلعراب وابلناء، وقلنا: حكم املايض ابلناء، يبىن ىلع الفتح مطلقا 

قدر، وهل حاتلان أخريان وهما: ابلناء ىلع السكون إذا اتصل بضمري الرفع الظاهر وامل
املتحرك، مايه ضمائر الرفع املتحرك اذلي إذا اتصل به الفعل املايض بين ىلع السكون يا 

 عبد الرحيم؟

 : اتلاء، ونا، وَن.عبد الرحيم

جلمع املذكر، املفتوحة واملضمومة واملكسورة و)نا( اذلي هو ضمري ا ء: نعم اتلاالشيخ
و)َن( ضمري مجاعة اإلناث، مثل )رضبنا(، و)رضبَن(، و)رضبُت(، و)كتبَت(، 

 و)صليَت(، )صليِت(، هذا هو ضمري الرفع املتحرك.

 -عبد اإلهل-واحلالة األخرى ويه ابلناء ىلع الضم إذا اتصل بواو اجلماعة مثال 

 : )لعبوا(.عبد اإلهل
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 تبوا(.: جيد، و)صلّوا(، و)قالوا(، و)كالشيخ

الصحيح أنه مبين، واملؤلف قال )جمزوم أبدا( ىلع مذهب الكوفيني  -أيضا-واألمر قلنا 
اذلين يرون أن الفعل ىلع قسمني، ماض ومضارع، واملضارع جيعلون منه األمر، 

جيعلونه من قسم املعرب فهو جمزوم، قلنا: واذلي عليه ابلرصيون أنه مبين، وهل ثالث 
 عدة: أنه يبىن ىلع ما جيزم به مضارعه.حاالت يف ابلناء، والقا

: يه ابلناء ىلع السكون، إذا اكن الفعل لم يتصل بآخره يشء ال ألف احلالة األوىل 
االثنني، وال واو اجلماعة، وال ياء املخاطبة، ولم يكن أيضا معتل اآلخر، هنا يكون 

يراجع(، و)لم  مبنيا ىلع السكون ظاهرا أو حماّل تقول )لم يكتب(، و)لم يقرأ(، و)لم
، ويف نون اتلوكيد وةحيفظ(، أو حمال إذا اتصل بنون النسوة )لم يكتنب(، وهو نون النس

.)  يكون مبنيا ىلع الفتح )لم يكتُنَبْ

: إذا اتصل به ألف االثنني، وواو اجلماعة، أو ياء املؤنثة املخاطبة، فإنه احلالة اثلانية
(، و)راجعوا(، و)صلّوا(، و)صّّل(، يكون مبنيا حبذف انلون تقول )صلّيا(، و)راجعا

 و)اكتيب(، و)اذهيب(، و)افعّل(، وحنو ذلك.

( احلالة اثلاثلة : إذا اكن معتل اآلخر، فإن جزمه يكون حبذف حرف العلة، تقول )صلِّ
 أنت، )ادُع(، )ارِم(، )اخَش(، يكون حبذف حرف العلة.

ة الظاهرة أو املقدرة، املضارع أخذناه وقلنا حكمه: مرفوع أبدا، وعالمة رفعه الضم
وُيبىن ىلع السكون التصاهل بنون النسوة يف حمل رفع، ويبىن ىلع الفتح التصاهل بنون 

اتلوكيد اثلقيلة أو اخلفيفة ويكون يف حمل رفع، وإذا اكن من األفعال اخلمسة يكون 
(، يفعالن، وتفعالن، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلنيمرفواع وعالمة رفعه ثبوت انلون، )

قلنا املضارع يكون مرفواع إذا خال من انلاصب، واجلازم، وبعد ذلك إذا جاء ناصب و
 أو جازم عمل فيه انلصب أو اجلزم.
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 ]نواصب الفعل املضارع[

 وهلذا ذكر املؤلف بعد ذلك وقال )نواصب املضارع(

 َاْلُجحُوِد، َوَحتَّى، )فالنواصب َعَشَرةٌ، َوِهَي: أَْن، َوَلنْ، َوإَِذْن، َوَكيْ، َوَلاُم كَْي، َوَلاُم

 َواْلَجَواُب ِباْلَفاِء، َواْلَواوِ، َوَأْو(

هذه يه العرشة، ويه ىلع قسمني: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بغريه، هذا هو 
الصحيح، لكن بعض العلماء من باب التسهيل واتليسري يسميها لكها حروف نصب، 

، وإنما اذلي ينصب هو )أن(، مثل )أو(، هنا كما سيأيت تفصيله ليست يه انلاصبة
 كقول الشاعر مثال:

ْعَب أْو أبْلَُغ الُمىن *** ...........................  ألْستَْسِهلََنَّ الَصَّ

وعالمة نصبه الفتحة، لكن  (أو)ـ)أو( هنا حرف نصب، )أبلغ( فعل مضارع منصوب ب
 (،مضمرة وجوبا، كذلك بعد )الواو (أنـ)األقرب والصواب، )أبلغ( هنا منصوب ب

و)الفاء(، و)الم( اتلعليل، ويه )الم يك(، و)الم اجلحود(، فهذه أيضا انلصب فيها بـ)أن( 
 املضمرة، أي خمفاة كما سيأيت ابليان إن شاء اهلل تعاىل.

 ]حرف انلصب )أن( وما يفيده[
ٌة(، األول هو )أن(، وهذه يه أم ابلاب، )أن( يه أم ابلاب، ويه  إذن )فانلواصب َعرَشَ

صدر واستقبال، حرف نصب معناه ينصب املضارع، يدخل ىلع حرف نصب وم
املضارع فينصبه، بمعىن يصرّي الضمة فتحة، عالمة الرفع ضمة فتصري فتحة، أو عالمة 

انلصب يه ثبوت انلون يصري حذفا، واستقبال معناه يدل ىلع الزمان اذلي سيأيت بعد، ملا 
أحفظ( يدل ىلع احلال أو تقول )أريد أن أحفظ ادلرس(، قلنا الفعل املضارع )

االستقبال، وقد يكون يفيد االستقبال، فإذا قلَت )أريد أن أكتب ادلرس( يفيد أنك 
ستكتب ادلرس بعد قليل، أو يف الزمن القادم )أريد أن أكتب( الكتابة ليست واقعة 
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ا اآلن، فهنا خلّصنا املضارع من احتمال إفادته للحال، ما يفيد احلال، يفيد ما سيأيت، هذ
 معىن االستقبال.

حرف نصب ومصدر واستقبال، )ومصدر( يعين أن )أن( والفعل اذلي بعدها نستطيع 
أن جنمعها يف مصدر، ملا تقول )أريد أن أكتب ادلرس(، )أن أكتب( تستطيع أن تعوضها 

ْن ََتَْشَع ُقلُوُبُهْم بمصدر، )أريد كتابة ادلرس( كقوهل عز وجل }
َ
يَن آَمُنوا أ ِ ِن لَِّلذ

ْ
لَْم يَأ

َ
أ

وتُوا الِْكَتاَب ِمْن َقْبُل َفَطاَل َعلَْيِهُم ِِلِْكِر ا
ُ
ِيَن أ َقِّ َوََل يَُكونُوا ََكِلذ ِ َوَما نََزَل ِمَن احلْ َّللذ

َمُد َفَقَسْت قُلُوُبُهمْ 
َ
لم يكن بني نزول القرآن وهذه اآلية ، قال ابن مسعود )16{احلديداأْل

اإلنسان ال خيشع، ويفرط يف  ( يعين ىلع عدم كونإَل أربع سنوات حىت اعتبنا اهلل تعاىل
ْن ََتَْشَع قُلُوُبُهمْ اتلدبر يف الكم اهلل سبحانه وتعاىل، }

َ
يَن آَمُنوا أ ِ ِن لَِّلذ

ْ
لَْم يَأ

َ
ألم يأن {، )أ

 (.لَّلين آمنوا خشوع قلوبهم ِلكر اهلل

فمعىن مصدر أي أن )أن( وما دخلت عليه، تستطيع أن تعوّضها بمصدر من الفعل 
َف َعْنُكمْ ب، واألمثلة كثرية، }نفسه، هذه أم ابلا ْن ُُيَفِّ

َ
ُ أ يُِريُدوَن ، }28{النساءيُِريُد اَّللذ

 ِ َم اَّللذ لُوا لََكَ ْن ُيَبدِّ
َ
، فقوهل )أن خيفف( أن حرف نصب ومصدر واستقبال، 15{الفتحأ

)خيفف( فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة، )يريدون أن يبدلوا(، هنا 
ن اتلأصيل، عندما أقول لك )أن( حرف نصب، )ويبدلوا( فعل تظهر ثمرة ما سبق م

مضارع منصوب ما يه عالمة نصبه؟ حذف انلون، ألنه من األفعال اخلمسة، ألنك 
عرفت أن الفعل املضارع، وما يه أنواعه، وما يه حاالته اإلعرابية، إذا اكن مرفواع، 

ة، وجزمه السكون أو وليس من األفعال اخلمسة، فعالمة رفعه الضمة، ونصبه الفتح
حذف حرف العلة إذا اكن معتل اآلخر، وإذا اكن من األفعال اخلمسة، فعالمة رفعه 

 ثبوت انلون، وعالمة نصبه وجزمه حذفها.

 ]حرف انلصب )لن( وما يفيده[
بعده )لن( حرف نصب ونيف، أما انلصب واضح، وذكرنا معناه ورشحناه سابقا، وانليف  

من الفعل، املعىن املستفاد من الفعل يُنىف، ملا تقول )لن أكتب  هو نيف املعىن املستفاد
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ادلرس(، نفيت الكتابة، إذن الكتابة هذه تنفيها ال توجد، )ولن أتكاسل عن درويس(، 
ْرِض )ولن أصاحب األرشار(، }

َ
َوقَالُوا لَْن نُْؤِمَن لََك َحىتذ َتْفُجَر نَلَا ِمَن اأْل

 .24{ابلقرةلَْم َتْفَعلُوا َولَْن َتْفَعلُوا فَإِنْ ،  }90{اإلرساءيَنُْبواًع 

: نقول هذا انليف اذلي تفيده )لن(، ليس أبديا، قد يكون إىل أمد وأجل حمدود، فائدة
خالفا للمعزتلة وىلع رأسهم الزخمرشي اذلي جيعل )لن( أبدية، كما قال صاحب القطر 

روا بعض املعاين العقدية (، املعزتلة يريدون أن يقروَل تفيد اتلأبيد خالفا للزخمرشي)
عندهم من بعض املسائل انلحوية، قالوا )لن( تفيد اتلأبيد، يعين انليف املؤّبد فإذا قلت: 

، يعين أبدا، 143{األعرافقَاَل لَْن تََراِن لن أفعل كذا، فهذا لألبد ومنه قوهل تعاىل }
)لن( ال تفيد  فيستدلون بهذا ىلع أن اهلل عز وجل ال يُرى يف اجلنة، وهذا خطأ، ألن

اتلأبيد، قد تفيد اتلأبيد بما يدل عليه من قيود، وبديلل القرآن نفسه فإن اهلل عز وجل 
يِْديِهمْ قال يف كتابه تعاىل يف حق أهل الكفر }

َ
َمْت أ بًَدا بَِما َقدذ

َ
، 95{ابلقرةَولَْن َيَتَمنذوْهُ أ

يَاَمالُِك ِِلَْقِض َعلَْيَنا َربَُّك قَاَل َونَاَدْوا أي لن يتمنوا املوت، ولكن يف اآلية األخرى قال }
 ، يتمنوا املوت.77{الزخرفإِنذُكْم َماكُِثونَ 

أنها تفيد اتلأبيد خطأ وال يصح، وهو تأييد  -يعين املعزتلة-فإذن )لن( هذه، ذكرهم 
ملذهبهم وعقيدتهم، وإثبات الرؤية هلل عز وجل جاء يف آيات وأحاديث كثرية، وأن اهلل 

ى، ويراه أهل اإليمان يوم القيامة، واآليات واألحاديث يف هذا ابلاب كثرية عز وجل يُر
جدا، بل أحاديث تصل إىل اتلواتر يف هذا ابلاب، وأن املؤمنني يرون ربهم تبارك وتعاىل 

 يوم القيامة.

 ]رشوط انلصب بـ)إذن( وما يفيده[ 
 انلصب:)إذن( هذه حرف جواب وجزاء، ورشطها يف  

لالكم وال يفصل بينها وبني املضارع يشء، واستثنوا من ذلك أن تكون يف صدر ا= 1
القسم، وأن تدخل ىلع املضارع اذلي يفيد االستقبال، سنذكر أمثلة تبنّي، مثاهل أن يقال 

لك )سأزورك غدا(، فتقول )إذن أكرَمك(، هنا إذن يف صدر الالكم، يف بداية معىن 
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فيد معىن جديد، )إذن أكرَمك( هذا جديد، ولو اكن يف نفس السطر هذا الالكم، لكنه ي
 الرشط األول.

ثانيا ليس بينها وبني املضارع يشء، ويصح أن يفصل بالقسم، تقول )إذن واهلل = 2
 أكرمك(.

 ثاثلا الفعل املضارع هنا يدل ىلع االستقبال، تقول )سأزورك غدا( زمن مستقبل.= 3

، وجواب عن الكم، رابعا إذن هنا أفادت جوابا وجزاء، جزاء مقابل الزيارة اإلكرام= 4
 فهنا تكون ناصبة.

فإن اختل رشط لم تنصب، مثاهل لو قلت ألخيك )أريد أن أكلمك اآلن( فيقول لك ىلع 
الفور )إذن أصُدقُك القول( ليس أصدقَك!، ألن املضارع يدل ىلع احلال، وليس ىلع 

 االستقبال.

ما شئت(، تقول أو أن يفصل بينه وبني املضارع يشء، مثاهل: يقول لك زميلك )سل ع 
أنت )إذن الشك أنك تصُدقُين القول( فصلت بني إذن والفعل املضارع بيشء، غري 

 القسم.

 : ].... غري واضح ....[.الطالب

 : نمثل بـ )سأكلمك اآلن( أحسن يدل ىلع زمن احلال وليس املستقبل.الشيخ

 : ]..... غري واضح ....[.الطالب

بني إذن والفعل املضارع )ال( انلافية تنصب ىلع : أيضا يتساهلون فيها، إذا فصل الشيخ
غدا( تقول )إذن واهلِل أكرَمَك(، وتقول )إذن ال أتأخَر عن  سأزوركالصحيح، )

إكرامك(، أو )ال أقرّصَ عن إكرامك(، فإذا فُصل بني املضارع وإذن القسم، وال انلافية 
 نصب الفعل املضارع.
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من غريه، فيجوز أيضا مع اجلار واملجرور، وبعضهم يتساهلون يف اجلار واملجرور أكرث 
 أكلَّمك(.أو ))إذن جبهدي أكرمك( مثال، أو )إذن يف ابليت أنتظَرك(، 

كذلك إذا اكنت إذن ليست يف معرض اجلواب واجلزاء وأن تبتدئ فتقول )إذن أريد أن 
 أسافر غدا( ليست يف معرض اجلواب واجلزاء، ال تنصب، ومن األمثلة اليت فيها انلصب

 قول الشاعر:
فَل ِمْن قْبل الَمشيِب   إذن واهللِ نرمَيهْم حبرٍب *** تُِشيُب الطَّ

هذا يف جواب ىلع من تكلم فيهم بالشعر، وقال فيهم شعرا، إن فعلوا كذا، فأجابهم  
فَل ِمْن قْبل الَمشيِب ) (، فإذن هنا يف معرض إذن واهللِ نرمَيهْم حبرٍب *** تُِشيُب الطَّ

لم تفصل عن املضارع بيشء إال بما هو مأذون وسائغ وهو القسم، اجلواب واجلزاء، و
 واملضارع يدل ىلع االستقبال، فالرشوط متوفرة.

 : إذن تكتب باأللف أيضا؟الطالب

: هذه قضية إمالئية، وبعضهم يفّرق بينها وبني انلاصبة، اليت تنصب تكتب الشيخ
 بانلون، تضع عليها نونا يف آخره، وليست باتلنوين.

 رف انلصب )يك( وما تفيده[]ح
)َويَكْ(، انلاصب الرابع، )يك(، حرف ينصب بنفسه، ويه تفيد اتلعليل، وتدخل عليها  

الالم، إما ظاهرة، وإما مقّدرة، تقول )ذاكر يك تنجَح( وتقول )سافر يك تنال العلَم( فالالم 
ْغنَِياءِ يَكْ ََل يَُكوَن دُ قبلها إما أن تظهر أو تقّدر، ومثاهل قوهل تعاىل }

َ
ولًَة بنَْيَ اأْل

َسْوا لََعَ َما ، أي )ليك ال يكون(، ووجودها مثال يف قوهل تعاىل }17{احلرشِمْنُكمْ 
ْ
لَِكْياَل تَأ

 ، هذه أربعة تنصب بنفسها ال إشاكل فيها.23{احلديدفَاتَُكْم َوََل َتْفرَُحوا بَِما آتَاُكمْ 

 ]انلصب بـ )أن املضمرة( يف )َلم يك([ 
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اآلن ما ينصب بـ)أن( مضمرة جوازا، ما معىن )أن( مضمرة؟ )مضمرة( بمعىن خمفية 
حمذوفة غري موجودة، ومعىن )جوازا( يعين يصح أن تذكر أن ويصح أن حتذفها، وهنا 

 املؤلف ذكر موضعا واحدا وهو )الم يك(، أو اليت بمعىن )إَذا( و)إال( كما ستأيت.

تلعليل، و )أن( بعدها قد تظهر، وقد ختىف، وهذه الالم األول )الم يك(، الم يك هذه تفيد ا
تفيد السببية، وتفيد معىن )يك( يعين تستطيع تعويضها بكي، وورد ذلك يف كتاب اهلل 

َل الُْمْسلِِمنيَ عز وجل } وذ
َ
ُكوَن أ

َ
ْن أ

َ
ِمْرُت أِل

ُ
، فهذه الالم تمزيها بأنها تفيد 12{الزمروَأ

ا بكي، فنقول )ألكون( الم اتلعليل و)أكون( السببية، واتلعليل، وتستطيع تعويضه
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الم اتلعليل، أما إذا اكنت )أن( ظاهرة 

فاألمر واضح ال إشاكل فيه، )الالم حرف جر(، و)أن(حرف نصب، و)أكون(، أو 
)أؤمن( فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة، وبعده )أن أكون( قلنا )أن( 

 رف مصدر، تؤّول يف مصدر يكون يف حمل جر بالم اجلر، وهذا يأيت إن شاء اهلل بعد.ح

 : لم أفهم الم يك.الطالب

: الم يك يه الم اجلر، ويه حرف جر تفيد اتلعليل )ذاكر تلنجح( انلجاح ما هو الشيخ
بة، سببه؟ املذاكرة، و)سافر تلنال العلم(، فهذا يفيد اتلعليل، هذه الالم ليست يه انلاص

وإنما انلاصب هو )أن( لكن هذه أن قد تكون ظاهرة وقد تكون خمفية، فمثال يف 
َل الُْمْسلِِمنيَ قوهل عز وجل } وذ

َ
ُكوَن أ

َ
ْن أ

َ
ِمْرُت أِل

ُ
، )أن( هنا ظهرت، فنقول )أن( 12{الزمروَأ

حرف نصب، و)أكون( فعل مضارع منصوب بـ)أن(، لكن يف موضع آخر لم تظهر، 
ل مضارع منصوب ب)أن( املضمرة يعين املخفية جوازا بعد الم )ألكون(، )أكون( فع

 اتلعليل، عندنا المان: الم اتلعليل، والم اجلحود وسيأيت بيانها، وكيف نفّرق بينهما.

فالم يك تفيد معىن اتلعليل اليت يه )يك( السببية، هلذا سميناها الم يك، نستطيع أن 
)الم يك( تنصب بـ)أن( مضمرة جوازا، نعّوض )يك( ماكنها، لكن )يك( تنصب بنفسها، 

كيف عرفنا بأنها تنصب بأن مضمرة جوازا؟ ألنه وجدنا الفعل املضارع بعد الالم 
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أحيانا يأيت منصوبا دون وجود أن، وأحيانا جنده منصوبا مع وجود أن، فدل ىلع أن هذا 
صب يه حرف انلصب )أن( بعد الم اتلعليل يظهر أحيانا، وأحيانا ال يظهر، فإذن انلا

)أن( لكن يه حمذوفة بمعىن مضمرة خمفية، هل جيب حذفها أو جيوز؟ جيوز، هلذا قلنا: 
 بعد أن املضمرة جوازا. 

 : ].... غري واضح ....[الطالب

)يك  : ال، عندما تُعّوض ال يلزم أن يبىق لك يشء، يعين السياق )وأمرت أن أسلم(،الشيخ
 أسلم( ألن يك ناصبة بنفسها.

أن مضمرة وجوبا ويه ابلايق: الم اجلحود، واجلواب بالفاء والواو، وأو اآلن ما ينصب ب
 اليت يه بمعىن إىل أو إال، وذكر حّّت.

 : ].... غري واضح ....[الطالب

 : )أو( اليت يه بمعىن )إىل( أو )إال(.الشيخ

 ألستسهلنَّ الصعب أو أدرك املىن *** ..............................

يعين أسىع ألستسهل لك الصعب )أو أدرك املىن( إال أن يدركين  )ألستسهلن الصعب( 
 املوت، أو إىل اغية أن يدركين املوت.

 ]َلم اجلحود وانلصب بـ)أن( املضمرة وجوبا[ 
 إذن )الم يك( تنصب بـ )أن( مضمرة جوازا، اآلن ما ينصب بأن مضمرة وجوبا.

حود، تلمّحض انليف فيها، عندك )الم اجلحود( اجلحود بمعىن انليف، وسميت الم اجل 
، مثل )ما اكن، لم يكن، ال يكون( وحنوه، تعرف أن  وتُعرف بأن تُسبق بكوٍن منيفٍّ
هذه الالم الم جحود انظر إىل ما سبق، إذا اكن ما سبق يوجد الفعل اكن، أو ما ترصف 

ا َفمَ منه، وهو منيف، فاعرف أن الالم اذلي بعده، يه الم اجلحود كقول اهلل عز وجل }
ُ ِِلَْظلَِمُهمْ  ُ ِِلََذَر الُْمْؤِمننِيَ ، }70{اتلوبةََكَن اَّللذ ُ ، }179{آل عمرانَما ََكَن اَّللذ لَْم يَُكِن اَّللذ
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، )ما اكن(، )ما( نافية و)اكن( يه كوٌن، كون 137{النساءِِلَْغِفَر لَُهْم َوََل ِِلَْهِدَيُهْم َسبِياًل 
ُ ِِلََذَر الُْمْؤِمننِيَ قات، }منيف يعين )اكن( وما تفرع عنها من املشت { الالم هذه َما ََكَن اَّللذ

الم اجلحود، فتقول )الالم( الم اجلحود، )يذر( فعل مضارع منصوب بـ )أن( مضمرة 
 وجوبا، بعد الم اجلحود.

ُ ِِلَْغِفَر لَُهمْ الالم هذه تسىم الم اجلحود وعملها اجلر، } { أيضا، )الالم( الم لَْم يَُكِن اَّللذ
 حود ويه حرف جر، )ويغفر( فعل مضارع منصوب بـ )أن( مضمرة وجوبا.اجل

 : شيخنا كيف لالم اجلحود أن تكون حرف جر؟الطالب

: يه حرف جر نقول )يغفر( فعل مضارع منصوب بـ )أن( مضمرة وجوبا بعد الم الشيخ
اجلحود، وحرف اجلر حيتاج إىل اسم جمرور، وحنن قلنا )أن( وما دخلت عليه تؤّول 

صدر، يف بداية ادلرس قلنا: أن حرف نصب ومصدر واستقبال، فـ )أن( وما دخلت بم
ُ ِِلََذَر عليه يُسبك منه مصدرا، يكون موضعه يف حمل جر اسم املجرور، هنا } َما ََكَن اَّللذ

{ )يذر( فعل مضارع، كيف نؤوهل بمصدر؟ هنا فيه يشء وهو هذا الفعل الُْمْؤِمننِيَ 
، 91{األنعامَذْرُهْم يِف َخْوِضِهْم يَلَْعُبونَ املضارع واألمر )يذر(، و } )يذر(، ال يأيت منه إال

ُكلُوا َوَيَتَمتذُعوا}
ْ
، يأيت منه املضارع ويأيت منه األمر، ال يوجد منه املايض، 3{احلجرَذْرُهْم يَأ

املايض غري موجود، أصله وََذَر، لكن العرب استغنوا عنه بفعل )ترك( يستعملون الرتك، 
يأيت من هذا الفعل إال املضارع واألمر، ما يوجد منه ماض، وهكذا مصدره، وهذه فما 

 أفعال يوجد منها غريها.

فاألفعال ىلع قسمني: فعل مترصف، وغري مترصف وهو اجلامد، واملترصف ىلع قسمني: 
 مترصف تام، ومترصف ناقص اتلرصف يأيت منه بعض األوزان دون بعض.

 ا تفيده[]انلصب حبرف )حىت( وبيان م 
( ويه تفيد الغاية، وتضّمن معىن اتلعليل، وتفيد معىن )إال(، قال اهلل تبارك  )وََحّتى

ْمِر وتعاىل }
َ
ْخَرى َفَقاتِلُوا الذِِت َتْبِِغ َحىتذ تَِِفَء إىَِل أ

ُ
فَإِْن َبَغْت إِْحَداُهَما لََعَ اأْل
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 ِ قتتلت طائفتان من املؤمنني ، وإن اكن معىن )إىل( هنا أقرب، يعين إذا ا9{احلجراتاَّللذ
إِنذَما الُْمْؤِمُنوَن فالواجب علينا أن نصلح بينهما، فإن وقع الرصح فذاك اذلي نريد، }

َ لََعلذُكْم تُرََْحُونَ  َخَوْيُكْم َواتذُقوا اَّللذ
َ
ْصلُِحوا بنَْيَ أ

َ
، فإن بغت 10{احلجراتإِْخَوٌة فَأ

ية، نقاتل حّت تيفء، إال أن تيفء وترجع إحداهما ىلع األخرى فالواجب أن نقاتل ابلاغ
إىل أمر اهلل، أو نقاتلها إال إذا فاءت، إذا رجعت إىل أمر اهلل توقفنا عن قتاهلا، وإن اكن 

معىن الغاية هنا أقرب، فمادام بغْت نواصل يف قتاهلا، إىل اغية رجوعها إىل أمر اهلل 
مْ سبحانه وتعاىل، قال عز وجل }

َ
ِ َحىتذ تَِِفَء إىَِل أ  {.ِر اَّللذ

َح َعلَْيِه اَعكِِفنَي َحىتذ يَرِْجَع إَِِلَْنا ُموَس وقال عز وجل أيضا } ، )حّت( 91{طهقَالُوا لَْن نَْْبَ
املضارع بعدها قد جيب نصبه، وقد جيب رفعه، وقد جيوز انلصب والرفع، وجند أن 

 حرف تفيد اجلر أيضا، ، فيه5{القدرَحىتذ َمْطلَِع الَْفْجرِ )حّت( تدخل ىلع االسم فتجّره }
هلذا ذكر يف ترمجة بعض انلحاة أنه مات ويف نفسه يشء من حّّت، لكن يأيت تفصيلها يف 

كتب موسعة، اكلقطر وغريه، فتبني مّت جيب الرفع، ومّت جيب انلصب، ومّت يستوي 
 الطرفان.

ال املايض، يعين إذا اكن السياق سببا ملا يُذكر بعد، وأفاد االستقبال، أو اكن حاكية للح
ْم َحِسبُْتْم فعىل حسب هذا اخلالف جيب انلصب أو جيب الرفع، كما يف قوهل عز وجل }

َ
أ

ذاءُ  َساُء َوالَّضذ
ْ
ْتُهُم اْْلَأ ِيَن َخلَْوا ِمْن َقْبلُِكْم َمسذ ا يَاتُِكْم َمَثُل اِلذ َنذَة َولَمذ ْن تَْدُخلُوا اجلْ

َ
 أ

 -{َوُزلِْزلُوا َحىتذ َيُقوُل }-ورش، ملاذا ألنه حاكية حال، يعين  {، ىلع روايةَوُزلِْزلُوا َحىتذ َيُقوُل 
القول مستقبل بالنسبة للزلزال، إذا أصابهم الرضر والضيق، ودام، فالقول مستقبل 

بالنسبة للزلزال، والقول هذا مسبىب ىلع الزلزال، أصابهم ضيق ورضر فتسبب عن هذا 
ايض، ىلع أنه يشء مىض، ويه يف الرواية أن قالوا مّت نرص اهلل، لكن ىلع حاكية امل

ِ األخرى } ِيَن آَمُنوا َمَعُه َمىَت نَْْصُ اَّللذ  {.َحىتذ َيُقوَل الرذُسوُل َواِلذ

حنن نأخذ حّت انلاصبة، تنصب بـ)أن( مضمرة وجوبا، وإال فيه جتّر، ويه حرف جر،   
َحىتذ يَرِْجَع إَِِلَْنا مثل } ، وهنا5{القدرَحىتذ َمْطلَِع اْلَفْجرِ كما يف قوهل عز وجل }
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ِ ، }91{طهُموَس  ْمِر اَّللذ
َ
، نقول )يرجَع( أو )تيفء( فعل مضارع 9{احلجراتَحىتذ تَِِفَء إىَِل أ

 منصوب بـ )أن( مضمرة وجوبا بعد حّّت وعالمة نصبه الفتحة.

 : شيخنا كيف تنصب بأن مضمرة وجوبا؟الطالب

: حنن قلنا بعد )حّت( يأيت الفعل املضارع، فأحيانا جيب انلصب، وأحيانا جيب الشيخ
الرفع، وأحيانا جيوز الوجهان، وتدخل ىلع االسم فتجّره، فيه عملها أصال اجلر يف االسم، 
وأما الفعل املضارع فانلصب فيها مضمرة وجوبا، حنن قلنا يف الم اجلحود وما بعدها لكه 

 وبا.ينصب املضارع وج

 : كيف تعرب إذا دخلت ىلع الفعل؟الطالب

َحّتى تيَِفَء( حّت يفء، )َحّتى يَرِْجَع( حّت رجوع، ليس هو انلاصب، جر ): حرف الشيخ
اذلي ينصب هو أن املضمرة وجوبا، مثل الم اجلحود، قلنا الالم حرف جر، ماذا قال 

 الشارح يف حّت؟

اتلعليل، ومعىن الغاية أن ما  فيد الغاية أوواحلرف اثلان " حىت " وهو ي: قال )الطالب
قبلها ينقيض حبصول ما بعدها حنو قول اهلل تعاىل)َحىتذ يَرِْجَع إَِِلَْنا ُموَس(، ومعىن 

ولك ْلعض إخوانك " ذاكر حىت اتلعليل أن ما قبلها علة حلصول ما بعدها، حنو ق
 ".(.تنجح

لغاية، وكونها تفيد اتلعليل، أما الغاية : هنا ذكر املعنيني لـ)حّّت(، كونها تفيد االشيخ
يعين ما قبله ينقيض شيئا فشيئا، وأما اتلعليل فما بعدها سبب ملا قبلها، )ذاكر حّت 
 تنجَح( انلجاح مسبىب وسببه املذاكرة، وأما الغاية ويه ما قبل ينقيض شيئا فشيئا.

 ]اجلواب بالفاء والواو، ورشط نصبهما للفعل[ 
الَْفاِء، َوالَْواِو( يعين عندنا مجلة، ويف ضمنها جتد فاء وبعده الكما، أو واوا )َواجْلََواُب بِ  

وبعده الكما، ما بعد الفاء والواو هو عبارة عن جواب لالكم أو ملضمون الكم، لكن 
يشرتط يف الفاء أن تفيد السببية، والواو أن تفيد املعية، إذن اجلواب بالفاء والواو أي أن 
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ع، يف سياق جواب بعد الفاء أو الواو، برشط أن تفيد الفاء السببية، يرد الفعل املضار
ة وتتضح، يعين الفاء تدل ىلع أن ما بعد يتسبب ىلع ما لوتفيد الواو املعية، ستأيت األمث

قبل، علّة هلا، يعين ما قبل علة ملا بعد، والواو تفيد املعية ويه مطلق املصاحبة، هذا ما 
 شرتط إفادته الواو، ويشرتط فيهما أن يسبقا بطلب أو نيف.يشرتط إفادته الفاء، وما ي

انليف تعرفونه وهو عدم اليشء، )ما(، و)ال(، و)لم(، و)ليس(، و)ال يكون(، و)العدم(، 
و)مادة الفعل نفسها نيف( ... إذن )الفاء والواو( يكون قبلها يشء يدل ىلع انليف، أو ما 

نؤخر الطلب ألن الطلب ثمانية -الستفهام يشبه انليف، ما اذلي يشبه انليف؟ انليه وا
 -الزجر-، إذن انليف عدم وجود اليشء، أو شبه انليف اذلي هو انليه -أشياء سنذكره بعد 

 واالستفهام.

وأما الطلب، فهو ما يراد منه حصول يشء، وهو ثمانية أشياء، نكتبها ثم نرشحها  
، والعرض، واتلحضيض، ونمثل هلا )األمر، وانليه، وادلاعء، واتلمين، والرجاء

 واالستفهام( شبه انليف نرتكه يف الطلب، وقلنا هو االستفهام وانليه، قال يف ابليت:
هُم *** تمنَّ وارج كذاك انلِف قد كمال  مر وانه ودع وسل واعرض حلضَّ

 : شيخنا ما زالت )أو(.الطالب

دلرس.. األخ : نعم أعلم مازالت )أو( نرشح لك هذه األشياء ثم نعود، ال يزال االشيخ
 يارس هات اسما مفردا مرفواع.


